
Pirataria e insegurança atrapalham exportações 
 
A montadora chinesa Lifan acaba de lançar um modelo que tem o desenho do Mini Cooper, as 
cores do Mini Cooper e quase o mesmo logotipo, mas custa metade que o original. 
 
A pirataria automobilística é quase tão comum quanto a de DVDs, roupas e bolsas na China. E 
a Justiça chinesa sempre encontra um detalhe para dizer que não houve plágio e para 
confirmar que propriedade intelectual não existe no país. 
 
A Geely criou um modelo baseado no Rolls-Royce Phantom, e a Chery criou uma submarca de 
luxo chamada RIICH (rico em inglês, mas com dois "i"), com um logotipo igualzinho ao da 
Bentley. 
 
Em 2004, a GM entrou com um processo contra sua então sócia, a Chery, por plagiar modelos 
da sul-coreana Daewoo, que pertencia à empresa americana. A Justiça chinesa não viu plágio, 
e a GM acabou retirando a acusação para manter as boas relações com o governo do país. 
 
Para diversos consultores ouvidos pela Folha, a ausência de propriedade intelectual, inovação e 
padrões de segurança é o grande obstáculo para as ambições globais da indústria 
automobilística do país. 
 
"Para os consumidores de maior poder aquisitivo na China, comprar carro de marca do país 
ainda está fora de cogitação", disse à Folha Tian Yongqiu, diretor da consultoria China 
Automotive Review. 
 
No mercado doméstico chinês, as seis marcas mais vendidas são estrangeiras (Volks, Hyundai, 
GM, Toyota, Honda e Nissan). 
 
Apenas um terço das vendas são de marcas locais, como Chery, Geely e BYD. 
 
Fotos que não param de circular pelos sites chineses mostram carros das montadoras locais 
sendo esmagados como uma latinha de refrigerante por dois ônibus. Vídeos com testes dos 
carros locais mostram performances abaixo da crítica em colisões. 
 
América Latina 
 
Por conta das maiores emissões de gases e padrões de segurança mais relaxados, as marcas 
chinesas não conseguem exportar um único modelo para EUA ou Europa. 
 
Mas a China já exportou 200 mil veículos em 2008. Carros chineses já são líderes em 
mercados como Ucrânia, Síria, Rússia e no Sudeste Asiático e estão em crescimento na 
América Latina. 
 
A montadora BYD (sigla de "Build Your Dream"), de Shenzhen, que produz um quarto das 
baterias de celulares do mundo, lançou um carro elétrico no sistema "plug-in", em que o 
motorista pode deixar o carro "carregando" durante a noite (e ainda tem um mecanismo 
alternativo que usa gasolina). 
 
O presidente da BYD disse que, até 2020, a montadora será a maior do mundo. "No segmento 
de carros elétricos, a China já está na vanguarda e poderá diminuir a distância que tem dos 
japoneses e coreanos", diz Tian. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 ago. 2009, Dinheiro, p. B8. 


